ABSTRAKT
Cílem této diplomové práce je zhodnotit a popsat českou právní úpravu dohod
narušujících hospodářskou soutěž, a to se zaměřením na jejich faktickou podobu, znaky,
specifika a základní náležitosti, a posoudit její správnost a dopady do obchodní činnosti,
přičemž je přihlédnuto k úpravě Evropské unie. Účelem zkoumání je především nastínit
základní prvky jednotlivých typů zakázaných dohod, upozornit na nedostatky jejich
úpravy, polemizovat se závěry uvedenými v odborné literatuře a judikatuře. Práce
vychází z literatury a judikatury české i evropské.
Diplomová práce je dělena do šesti kapitol, které doplňuje úvod a závěr.
Kapitola první porovnává úpravu kartelových dohod v České republice a EU,
přičemž sleduje zejména vliv evropské legislativy a judikatury na vývoj české právní
úpravy a rozhodovací praxe. Věnuje se také některým odlišnostem a možnostem jejich
odstranění a překlenutí.
Kapitola druhá tvoří jádro práce a i popisuje jádro úpravy kartelových dohod,
když se podrobně věnuje jednotlivým částem generální skutkové podstaty zakázaných
dohod. Tato část podává komplexní analýzu elementárních znaků každé kartelové
dohody. Rozebírá a kritizuje nedostatky v definici zakázané dohody i v odborné
literatuře či rozhodnutích ji popisujících.
V kapitole třetí jsou popsány nejčastější dílčí skutkové podstaty kartelových
dohod, tak jak jsou vyjmenovány v zákoně o ochraně hospodářské soutěže. Předmětem
kapitoly je popis a rozbor těchto nejzávažnějších a nejčastějších porušení kartelového
zákazu.
V další části je rozebrána problematika dělení dohod v závislosti na postavení
jejich účastníků na relevantním trhu. Autor popisuje problematiku odlišení
horizontálních a vertikálních dohod a vysvětluje důvody i důsledky tohoto dělení,
zatímco přemýšlí nad správnou metodikou rozlišování.
Předposlední kapitola pátá analyzuje a vykládá pravidlo de minimis a tvrdé
kartelové dohody. Autor uvažuje nad absolutní povahou pravidla i tvrdých omezení,
které jeho užití vylučují.

Poslední část práce je nakonec krátkým srovnáním kartelových dohod a zneužití
dominantního postavení.
Tato diplomová práce se zabývá problematickým tématem kartelových dohod a
zaměřuje se na popis, analýzu a kritickou studii jejich jednotlivých znaků a podob.
Autor vychází především z české odborné literatury a rozhodnutí evropských soutěžních
orgánů. Autor také hodnotí českou právní úpravu a na konci každé kapitoly přichází
s její závěrečnou částí, která hodnotí danou úpravu a zamýšlí se nad jejími zásadními
problémovými partiemi. V celé práci je vyzýváno k individuálnímu přístupu a
hodnocení každé jednotlivé kartelové dohody a nelpění na formálních postupech,
ačkoliv autor vyzývá i k jasnosti a přehlednosti legislativní úpravy, čímž by došlo
k usnadnění aplikace a rozhodovací činnosti.

